
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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ДО  ДЖЕРЕЛ!

Випускники українських шкіл пови-
нні володіти принаймні однією з 
європейських мов на рівні неза-

лежного користувача. Про це повідо-
мила голова Комітету з питань науки 
і освіти Лілія Гриневич під час кругло-
го столу «Speak Global – Go Global: 
англійська мова в системі середньої 
освіти», який відбувся в рамках ініці-
ативи Національної Ради реформ. З 
презентацією Національної програми 
вивчення та популяризації іноземних 
мов слухали Мустафу Наєма.

«Ми підписали Угоду про асоціацію, 
прагнемо стати частиною європейського освітнього 
простору. Відповідно до Загальноєвропейських Ре-
комендацій з мовної освіти знання іноземної мови 
належить до списку ключових компетенцій, які має 
отримати кожний представник суспільства протягом 
життя», – констатувала голова Комітету.

Лілія Гриневич підкреслила, що визначити, чи має 
учень необхідний рівень, покликане тестування, яке 
буде розроблено та запроваджено в Україні в май-
бутньому.

Вона наполягає, що потрібно змінити підходи до 
вивчення іноземної мови, зокрема, використати до-

свід інших неангломовних країн із запровадження 
англійської мови як мови науки.

На думку голови Комітету, необхідно внести зміни 
до навчальних планів в середній школі, надаючи 
більше часу на вивчення англійської мови. Також слід 
збільшити кількість сучасних підручників з іноземної 
мови українських авторів, бо на сьогодні школи ви-
користовують здебільшого підручники зарубіжних 
видавництв.

Окрім цього, назріли зміни підходів до підготовки 
вчителів з іноземної мови, оновлення змісту фахової 
перепідготовки, а також створення можливостей для 
постійного підвищення кваліфікації, яке має супро-

воджуватися збільшенням винагороди за 
працю. Необхідно запровадити зовнішнє 
тестування  для визначення рівня володіння 
мовою. 

У заході взяли участь народні депутати, 
представники міжнародних організацій, 
Міністерства освіти і науки України, Націо-
нальної академії педагогічних наук України, 
обласних управлінь освіти, учителі англій-
ської мови, директори спеціалізованих шкіл, 
ректори закладів післядипломної освіти, ме-
тодисти, представники вищої школи, автори 
підручників з англійської мови.

За інформацією МОН України

Літня школа словацької мови

У червні розпочала свою роботу 
літня школа словацької мови, ініці-
йована та організована обласним 
товариством словаків Закарпаття 
ім. Л. Штура за фінансової підтримки 
Міністерства освіти Словацької Рес-
публіки.

(Чит. на стор. 2)

Учителі математики
обмінюються досвідом роботи

Нещодавно слухачі курсів підви-
щення кваліфікації при Закарпатсько-
му інституті післядипломної педа-
гогічної освіти – вчителі математики  
– відвідали на педагогічній практиці 
відкриті уроки учителів математики 
Ужгородської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 імені В.С. Ґренджі-
Донського Ужгородської міської ради 
Закарпатської області та Ужгородської 
загальноосвітньої спеціалізованої 
школи-інтернат з поглибленим вивчен-
ням окремих предметів Закарпатської 
обласної ради.

(Чит. на стор. 2)

Декада іноземних мов у школі

Як відомо, позакласна робота з 
іноземних мов сприяє поглибленню 
знань учнів, розширенню кругозору, 
розвитку навичок чотирьох видів 
мовленнєвої діяльності (говоріння, 
аудіювання, читання та письма), під-
вищенню інтересу та мотивації до 
вивчення іноземних мов, формуванню 
комунікативних та соціокультурних 
компетентностей учнів. 

(Чит. на стор. 4)

Цьогорічний Міжнародний день музеїв учні 6-В класу 
Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 провели в облюбованому 
містянами «селі» – Закарпатському музеї народної 
архітектури і побуту. Та цього разу вони були не просто 
екскурсантами… Перед дітьми поставили завдання: 
кожен мав знайти хату району, з якого походять батьки, 
ознайомитися з її вмістом і порівняти з побаченими у 
дідовому обійсті чи бабчиними розповідями. Це спо-
нукає до осмислення свого родоводу і є підготовкою 
до його складання на письмі.

Школярам видалося цікавим розшукати хату з Хуст-
ського району – малої батьківщини свого класного ке-
рівника Олени Іванівни Корольчук і сфотографуватися 
там разом. 

Ну, й просто повеселилися – погуляли, погладили 
овечок, повалялися на сіні…

Навчання з радістю – запорука успіху.            

Наталя Дяченко

SPEAK  GLOBAL  —  GO  GLOBAL:
АНГЛІЙСЬКА МОВА В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Змагання козацьких джур

У село Колочава Міжгірського 
району для участі у змаганнях з ко-
зацького гарту з’їхалися команди-рої 
нашого краю. Своїх кращих джур на-
правили м. Ужгород, Виноградівський, 
Великоберезнянський, Мукачівський, 
Свалявський, Міжгірський, Хустський, 
Ужгородський, Тячівський, Іршавський 
райони.

(Чит. на стор. 4)



2 № 9 (232)                         16 червня 2015 року
E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

У червні розпочала свою роботу літня школа 
словацької мови, ініційована та організована 
обласним товариством словаків Закарпаття 

ім. Л. Штура за фінансової підтримки Міністерства 
освіти Словацької Республіки. 47 дітлахів етніч-
них словаків Закарпаття упродовж тижня мають 
можливість не тільки оздоровлюватися, а й вдо-
сконалювати знання рідної мови за особливими 
методиками в особливих умовах (споглядаючи 

надзвичайні краєвиди с.Анталовці на 
Ужгородщині). Навчальну програму 
школи в природі підготовлено методич-
ним центром університету Матея Бела 
м. Банська Бистриця (Словаччина). До 
слова, директор центру пан Ян Сітарчек 
особисто навчатиме мові учасників шко-
ли; за помічників має Марка Плачетка та 
Юрая Сітарчіка. Частково методичну та 
організаційну допомогу надає і ЗІППО 
(НДЛ інтелектуальної власності та транс-
феру технологій). 

Досвід першої словацької мовної шко-
ли в природі (Т.Ремета, 2013) показав, 
що мовні практики у поєднанні з цікавими 
розвагами є ефективними і незабутніми 
для її учасників. Власне, це й спонукало органі-
заторів до того, аби й цьогоріч школа відбулася. 

Янка Бур’янова, Генеральний консул генераль-

ного консульства Словацької Республіки в Ужго-
роді, на першому урочистому шикуванні дітлахів, 
тепло привітала їх, і разом з іншими гостями по-
бажала гарного і цікавого відпочинку.

ШКОЛА  СЛОВАЦЬКОЇ  МОВИ

Девізом свого уроку з 
геометрії в 9 класі учи-
тель-методист Гиндрюк 

Марія Іванівна обрала на-
ступний вислів: «Скажи мені 
– я запам’ятаю, покажи мені 
– я навчуся. Дозволь мені це 
зробити самому – це стане 
моїм назавжди». Своїх вихо-
ванців Марія Іванівна напередодні 
спрямувала на самостійне опрацю-
вання завдань навчального матеріа-
лу, на пошук інформації, пов’язаної з 
темою уроку «Площі многокутників». 
Учні підготували  відповідні пре-
зентації і продемонстрували на них 
вироблення навичок висловлювання 
й ораторства. Завдання, підготовлені 

зазадалегідь,  були розв’язані різ-
ними способами. Також вдома учні 
попрацювали над вправами ЗНО 
попередніх років і презентували своє 
бачення їх розв’язання. Не оминула 
вчитель і задач практичного застосу-
вання. На закінчення уроку, під гарну 
ненав’язливу музику, учні виконали 
самостійну роботу.

Розвивати логічне мислення, 
вміння аналізувати, виявляти ана-
логії, встановлювати закономірності 
вчила своїх улюблених вихованців 
учитель вищої категорії, старший 
учитель Гливка Ганна Вікторів-
на. Семикласники виконували за-
вдання на карточках, усні вправи, 
розв’язували стандартні і цікаві 
рівняння, досліджували лінійні рів-
няння з параметрами, розглядаючи 

різні випадки. При розв’язуванні за-
вдання на відшукання помилки, учні 
продемонстрували набуті теоретичні 
і практичні знання. Стиль вчителя за-
ворожував і її вихованців і присутніх 
колег-учителів із різних куточків на-
шої мальовничої області. 

Заступник директора Ціко Оксана 
Миколаївна ознайомила присутніх зі 
школою. Вона розповіла присутнім 

про склад педагогічно-
го колективу, проблем-
не питання навчаль-
ного закладу та ме-
тодичного об’єднання 
вчителів предметів 
природничо-матема-
тичного циклу, про  на-
вчально-методичне 
забезпечення процесу 
викладання математи-
ки, надбання школи і 
перспективи розвитку. 
Поділилася з присутні-

ми своїми особистими надбаннями 
як учителя математики, так і чима-
лим досвідом роботи на посаді за-
ступника директора школи.

В Ужгородській загальноосвітній 
спеціалізованій школі-інтернат з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів Закар-
патської обласної ради 
слухачі курсів підвищення 
кваліфікації вчителів ма-
тематики ознайомилися 
з сучасними елементами 
методики викладання ма-
тематики на поглибленому 
рівні. 

Весь урок в 11 класі  учи-
тель-методист, старший 
викладач кафедри природ-
ничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій Закар-
патського інституту післядиплом-
ної педагогічної 
освіти Сігетій 
Ігор Петрович 
побудував на 
завершальній 
підготовці своїх 
учнів до успіш-
ного написан-
ня ними ДПА 
з математики. 
Одинадцяти -
класники про-
тягом 45 хвилин 
практично усно 
розв’язували на вибір присутніх кур-
сантів-учителів вправи всіх частин 
завдання із ДПА 2014 року. На за-
вершення уроку Ігор Петрович запро-
понував учням розв’язати рівняння 
ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики, з яким учні 
успішно справилися. 

Учитель-методист Лешко Олена 
Вікторівна присвятила урок у 10 класі 
повторенню і систематизації отрима-
них знань з теми «Тригонометричні 
рівняння». Епіграфом уроку педагог 
вибрала слова Рене Декарта: «Не-

достатньо лише мати гарний 
розум, а головне – застосу-
вати його». Вміло і швидко 
її вихованці розпізнавали 
приклади на застосування 
різних тригонометричних фор-
мул, типи тригонометричних 
рівнянь, а також рівнянь, які 
зводяться до них. Завдання 

були оригінальними, деякі з них 

із – завдань зовнішнього незалеж-
ного оцінювання попередніх років. 
При їх розв’язанні застосовувалися 
олімпіадні прийоми розв’язування. 
Авторитет учителя та її материнська 
любов до дітей створили на уроці 
атмосферу доброзичливості, праце-
любності та змагальності. 

Директор школи Іщенко Олена 
Тимофіївна ознайомила присутніх 
із системою роботи навчального 
закладу, механізмом підбору педа-
гогічних кадрів, шляхів формування 
учнівського контингенту. Така робота 
дає свої результати. У цьому пере-
свідчилися присутні гості.

Слухачі курсів підвищення квалі-
фікації були щиро вдячні вчителям 
за можливість бути присутніми на 
їхніх уроках. Керівник курсів Пете-
чук Катерина Михайлівна відмітила 
високий професійний рівень прове-
дення уроків, вивіреність методичних 
методів і прийомів, швидкий темп та 
насиченість уроків. 

Катерина Петечук,
методист ЗІППО

ВИВЧАЄМО  ІНОЗЕМНІ  МОВИ

 УЧИТЕЛІ  МАТЕМАТИКИ  ОБМІНЮЮТЬСЯ  ДОСВІДОМ РОБОТИ
  Нещодавно слухачі курсів підвищення кваліфікації при Закарпатському ін-

ституті післядипломної педагогічної освіти – вчителі математики  – відвідали 
на педагогічній практиці відкриті уроки учителів математики Ужгородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгород-
ської міської ради Закарпатської області та Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів 
Закарпатської обласної ради
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УПРОВАДЖЕННЯ  НОВИХ
ПРОГРАМ  З  БІОЛОГІЇ

11 червня в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 
відбулася обласна науково-практична конференція «Гір зелених я дитина…», 
присвячена 110-й річниці від дня народження закарпатського поета та педа-
гога Юлія Боршоша-Кум’ятського. Під час відкриття заходу директор ЗІППО 
Тетяна Палько наголосила на актуальності  краєзнавчої роботи в сучасному 
освітньому закладі

Упровадження новітніх завдань 
в освіті, зокрема, у навчанні бі-
ології в школі, спонукає до роз-

робки та реалізації нових моделей 
діяльності методичних об’єднань. 
Одним із основних завдань освітян 
на сучасному етапі, що вимагає 
зміни підходів у роботі вчителя, є 
впровадження нових програм. 

Обговорити за круглим столом 
основні виклики при впровадженні 
програм з біології (6 – 9 класи) у 
навчальний процес та шляхи їх по-
долання зібралися керівники мето-
дичних об’єднань управлінь вчителів 
біології у червні у м. Ужгород на базі 
Закарпатського інституту післяди-

пломної педагогічної освіти. 
Завідувачем кабінету методики ви-

кладання природничо-математичних 
дисциплін Бокоч Ольгою Сергіївною, 
яка розпочала та керувала роботою 
круглого столу, було підкреслено, 
що впровадження нових програм з 
біології відбувається на концепту-
альних засадах проектування змісту 
біологічної освіти в основній школі: 

– розкриття потенціалу біологіч-
них знань як загальнокультурної й 
особистісної цінності;

– збереження функціональності 
базової біологічної освіти;

– змістове наповнення навчаль-
ного предмета «біологія» в основній 

школі як цілісна, 
відкрита, само-
організаційна 
освітня система;

–  посилен -
ня практичної 
спрямованості 
й прикладного 
значення біоло-
гічних знань;

–  розвиток 
досвіду творчої 
діяльності учнів.

К е р і в н и к и 

методоб’єднань зі-
йшлися на думці, 
що реалізація цілей 
нового Держстан-
дарту вимагає ство-
рення нових моде-
лей діяльності ме-
тодичних об’єднань. 
Цьому, як правило, 
передує: 

– аналіз діяль-
ності методичних 
об’єднань у контек-
сті нових освітніх 
завдань, а саме – з питань впрова-
дження нових програм з біології; 

– формування освітнього потен-
ціалу для поліпшення якості впро-
вадження нових програм з біології;

– адаптація нових моделей діяль-
ності вчителя до інноваційних умов;

– введення у плани роботи 
методоб’єднань вчителів та планів 
освітніх закладів, переліку заходів 
щодо впровадження у педагогічну 
практику сучасних ідей і технологій; 

– обґрунтування та вдосконален-
ня системи навчально-методичної 
роботи в контексті неперервної про-
фесійної освіти вчителів у курсовий 
та міжкурсовий періоди.

Учасники круглого столу зупини-
лися на обговоренні: результатів ро-
боти за новими програмами у 6 класі, 
нового способу вибору підручників 
для 7 класу, важливості посилення 
національно-патріотичного вихо-
вання школярів на сучасному етапі, 
тематики питань на новий 2015/2016 
навчальний рік, особливостей реа-
лізації практичної складової діючих 
нових програм, підвищення якості 
підготовки вчителя до уроку, осо-
бливостей результативної складової 
нових програм з біології, вагомості 
роботи методичних об’єднань вчи-
телів як інструменту впровадження 
сучасних педагогічних ідей.

ЕТНОПЕДАГОГІКА

З  ПРИСВЯТОЮ
ЮЛІЮ  БОРШОШУ-КУМ’ЯТСЬКОМУ

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
обласної науково-практичної конференції,

присвяченої 110-й річниці
від дня народження 

Юлія Боршоша-Кум’ятського (1905-1978)

11 червня 2015 року
м. Ужгород

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні в умовах 
глобалізації, змушують педагогічну та культурну громадськість 
вишукувати дієві засоби формування у підростаючого покоління 
патріотичних та національних почуттів. Адже, з одного боку, гло-
балізація створює передумови інтелектуального і технологічного 
прориву, комунікативного і культурного зв’язку з усім світом, з 
іншого – відбувається руйнування нашої традиційної культури, 
духовності. З огляду на сказане, нині, як ніколи, потрібні нові під-
ходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і базової 
якості особистості.

Література рідного краю була і залишається вагомим фактором 
формування любові до всього рідного, формування духовного 
світу особистості. У такому ракурсі сучасній школі вкрай необхідно 
використовувати виховний потенціал краєзнавства та, зокрема, 
літератури рідного краю. 

Постать Юлія Боршоша-Кум’ятського належить до тих пред-
ставників літератури Закарпаття, які, перебуваючи в несприят-
ливих умовах тоталітарного режиму, зуміли зберегти гуманізм, 
високу духовність. Його життя та творчість здатні служити зразком 
патріотизму для підростаючого покоління.

З огляду на сказане,
Конференція вважає за доцільне:
1. Рекомендувати закладам вищої та середньої освіти Закар-

патської області широко використовувати матеріали конференції 
у практичній діяльності, вдосконалюючи навчально-виховний і 
науково-методичний процеси.

2. Реалізувати у системі підвищення кваліфікації педагогів до-
даткові освітні заходи, зорієнтовані на інформування, поширення, 
пропаганду та засвоєння літературного краєзнавства.

Ввести в перелік тем випускних робіт слухачів курсів 
ЗІППО тематику, пов’язану з використанням творів Ю.Боршоша-
Кум’ятського в школі.

Рай(міськ)методкабінетам, методкабінетам та кафедрам ЗІППО 
рекомендувати продовжити роботу з накопичення банку педаго-
гічних інновацій у викладанні літератури рідного краю в сучасній 
школі, розробити і опублікувати в педагогічній пресі уроки та ви-
ховні заходи на основі творчості Ю.Боршоша-Кум’ятського.

Опублікувати матеріали конференції в науково-методичному 
виданні «Освіта Закарпаття», а також висвітлити роботу кон-
ференції, вироблені нею рекомендації в освітянських та інших 
засобах масової інформації.

Ухвала прийнята.

На форумі , 
о р г а н і з о -
в а н о м у 

спільно з Закар-
патською організа-
цією Національної 
спілки письмен-
ників України, ви-
ступили відомий 
літературознавець 
Дмитро Федака, 
доцент кафедри 
українсько ї  л і -
тератури ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний уні-
верситет» Олександра Ігнатович, голова 
Закарпатської організації НСПУ Василь 
Густі, а також науковці та методисти ЗІППО 
– доценти Лідія та Петро Ходаничі, Марія 
Баяновська, Михайло Басараб, старший 
викладач Марія Жабляк, методисти Тетяна 
Гнаткович та Оксана Опачко. Зі спогадами 
про поета поділилася член родини Марта 
Боршош-Кум’ятська. 

Слухачі курсів україн-
ської мови та літератури 
почули  про життєвий та 
творчий шлях Ю.Боршоша-
Кум’ятського (Д.Федака, 
М.Боршош-Кум’ятська); 
його постать у літерату-
рознавстві та спогадах 
(О.Ігнатович); у контексті 
культурно-освітнього та мис-
тецького простору Закарпат-
тя (П.Ходанич, М.Басараб); 
пісенну творчість розкрила, 

виконуючи акапело 
та на сопілці піс-
ні на слова поета 
М.Жабляк; тему ду-
ховного зростан-
ня людини в поезії 
поета висвітлила 
М.Баяновська; ме-
тодичні аспекти ви-
користання спад-
щини ювіляра в на-
вчально-виховному 
процесі сучасної 
школи – Л.Ходанич 
та О.Опачко.

На конференції, 
що переросла у свято, прозвучала висока 
духовна лірика Ю.Боршоша-Кум’ятського 
в майстерному виконанні вчителів україн-
ської мови та літератури.

Конференція ухвалила рекомендації 
щодо використання творчої спадщини 
Ю.Боршоша-Кум’ятського в навчальному 
та виховному процесах загальноосвітніх 
навчальних закладів.
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У роботі семінару брали участь: 
Химинець В.В., професор кафе-
дри менеджменту та інновацій-

ного розвитку освіти Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти, доктор фізико-математичних 
наук, професор, Бабунич О.Ю., на-

чальник управління освіти Ужгород-
ської міської ради, Гайналій Л.І., ме-
тодист кабінету методики викладання 
природничо-математичних дисциплін 
Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти.

Традиційно відкрив семінар Химинець Василь Васи-
льович, який привітав усіх учасників семінару та побажав 
їм плідної роботи. Ознайомивши присутніх із планом 
роботи, Василь Васильович запросив до слова Бабунич 
Оксану Юріївну, яка ознайомила учасників семінару зі 
станом освіти м. Ужгорода, проблемами сьогодення та 
перспективами розвитку.

Про роботу міського методичного об’єднання вчителів 
фізики та астрономії розповіла Гедеон Лариса Петрів-
на, учитель-методист, учитель фізики та астрономії 
Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
19 Ужгородської міської ради Закарпатської області, 
керівник районного методичного об’єднання вчителів 
фізики та астрономії.

Кеслер Стелла Михайлівна, директор Ужгородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською 
мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської 
ради Закарпатської області коротко ознайомила гостей 
з історією школи, основними здобутками її вихованців, 
педагогічним колективом, а також із вчителем фізики, 
яка працює в даній школі. Виступ директора супрово-
джувався цікавою презентацією – візитівкою навчального 
закладу, що дало змогу учасникам семінару наочно озна-
йомитися зі школою, його вчителями та учнями.

Практичну частину семінару проведено у кабінеті 
фізики школи.

Про навчальний фізичний експеримент у формуванні 
творчої активності учнів розповів Гладоник Степан Сте-
панович, старший учитель, учитель фізики навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня 
з угорською мовою навчання – угорськомовна гімна-
зія» Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

який звернув увагу на те, що фізичний експеримент – це 
спостереження й аналіз досліджуваних явищ у певних 
умовах, що дозволяють стежити за ходом явища й від-
творювати їх щораз при незмінних умовах. Застосування 
фізичного навчального експерименту сприяє не тільки 
більш якісному формуванню предметних знань, але й 
розвитку практичних, загальнонаукових умінь учнів, про-
демонстрував цікаві і захоплюючі фізичні досліди для 
учасників семінару за новою програмою та підручниками.

Ситнова Алла Людвиківна, старший учитель, учи-
тель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського Ужгородської 
міської ради Закарпатської області провела порівняння 
освітленості та спектральних характеристик різних по-

бутових ламп.
Про реалізацію компетентнісного підходу при ви-

вченні астрономії доповів Ганус В.М., старший учитель, 
учитель фізики та астрономії лінгвістичної гімназії ім. 
Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 
області і його учні Дюлай Василь, учень 11 класу та Лях 
Павло, учень 8 класу.

Про реалізацію професійної компетентності задля 
ефективного впровадження елементів інклюзивної освіти 
при вивченні фізики в загальноосвітніх навчальних за-
кладах виступила Мелеш Катерина Петрівна, старший 
учитель, учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. 
Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської 
області.

Капраль М.М., учитель-методист, учитель фізики 
Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
12 Ужгородської міської ради Закарпатської області ви-
світлила тему «Дослідницькі задачі, демонстраційний 
експеримент та проектні технології на уроках фізики з 
використанням ІКТ» і продемонструвала майстер-клас.

На пленарному засіданні семінару Химинець Василь 
Васильович виступив з темою «Формування загальних 
та фахових компетенцій учнів на уроках фізики» наго-
лосивши, що помітною особливістю сьогодення є різке 
збільшення обсягу знань, які потрібно засвоїти у школі. 
Постійне оновлення інформації потребує від людини на-
явності таких рис, як мобільність, здатність самостійно 
навчатися протягом життя, поглиблювати знання, вдо-
сконалювати вміння та навички відповідно до запитів 
суспільства. 

Особливу увагу він звернув на основні аспекти ви-
кладання фізики й астрономії: 

Оптимальний підбір ефективних 
форм та методів навчання в залежності 
від типу та мети уроку, індивідуальних 
особливостей класу.

Формування універсальних знань, 
вивчення основних теорій, законів, 
закономірностей, умінь застосовувати 
отримані знання для забезпечення 
власної життєдіяльності. 

Чітке виділення в змісті навчального матеріалу голов-
ного, що повинно бути засвоєне учнями на уроці, і того, 
що вони можуть вивчити самостійно.

Індивідуалізація занять (робота з обдарованими ді-
тьми) та вивчення курсів за вибором і факультативів, які 
вводяться за рахунок варіативної складової навчального 
плану. 

У виступі також йшлося про важливі напрями роботи 
в системі навчання, зокрема розв’язування задач, про 
умови компетентнісного підходу до їх розв’язування; 
визначення педагогічних інновацій і запровадження у 
роботі педагогів та критерії готовності вчителя до інно-
ваційної діяльності.

Гайналій Людмила Іванівна, мето-
дист методики викладання природ-
ничо-математичних дисциплін Закар-
патського інституту післядипломної 
педагогічної освіти виступила з темою 
«Формування життєвої компетентнос-
ті учнів шляхом використання прак-

тично-орієнтованих завдань на уроках фізики та астро-
номії. Детально розкрита методика інноваційних підходів 
до організації навчально-виховного процесу, необхідної 

умови забезпечення якісного навчання, методика  про-
ведення навчального фізичного експерименту, як основи 
курсу фізики та формування життєвої компетентності 
учнів шляхом використання практично-орієнтованих 
завдань на уроках фізики, проговорена пропедевдика 
фізичних понять у курсі «Природознавство».

До обговорення кожної теми виступу активно долуча-
лися всі педагоги. Це є позитивним наслідком семінару.

Голомб О.М., методист 
кабінету методики ви-
кладання природни -

чо-математичних дисциплін 
ЗІППО, привітав учасників та наголосив на 
особливостях викладання хімії в умовах 
переходу на новий Держстандарт базової 
та повної середньої освіти. Він у таблицях 
провів порівняльний аналіз програм і на-
голосив, що акцент стоїть на діяльнісному 
підході у вивченні хімії. Особливим є те, що 
учнів в обов’язковому порядку залучають 
до дослідницької та проектної діяльності.

Орос В.М., завідувач кафедри методики 
викладання природничо-математичних 
дисциплін, к.ф.-м.н. ЗІППО, презентував 
використання ментальних карт для під-
вищення ефективності викладання хімії.

Про тематичне планування уроків хімії 
у 7 класі з розробкою мультимедійного 
супроводу розповіла Мелеганич О.Д., за-
ступник дирек-
тора Іршавської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 
учитель хімії. 
Вона наголо -
сила, що поши-
рене календар-
но-тематичне 
планування із 
повним забез-

печенням мультимедійного супроводу 
уроків Power Point та відеоряду, надає 
можливість моделювати проведення су-
часного уроку хімії.

Звонар М.В., заступник директора на-
вчально-виховного комплексу «Ужгород-
ський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступе-
нів» Ужгородської міської ради Закарпат-
ської області (НВК «УжЕЛ»), вела мову про 
створення мультимедійних презентацій 

на основі триге-
рів як елемента 
е ф е к т и в н о го 
використання 
інтерактивної 
дошки і провела 
майстер-клас з 
виготовлення і 
застосування 
презентацій на 

основі тригерів.
Кочмар І.І., учи-

тель хімії Кострин-
ської загальноосвіт-
ньої спеціалізованої 
ш к о л и - і н т е р н а т у 
ІІ-ІІІ ст. з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів Великобе-
резнянської районної 
ради Закарпатської області, розповіла про 
розробку та використання робочого зоши-
та для учнів. Вона представила власний 
доробок – робочий зошит учня за новою 
програмою для 7 класів, який отримав 
схвальний відгук учасників.

Гасич О.М., методист РМК відділу 
освіти Виноградівської РДА, учитель хімії, 
наголосила на методичному забезпеченні 
та супроводі реалізації експериментальної 

складової курсу хімії, поді-
лилася з колегами досвідом 
організації забезпечення ви-
конання експериментальної 

складової курсу хімії через складання ра-
йонної інвентарної книги хімічних кабінетів 
та організацію Школи молодого вчителя 
для педагогів-предметників.

Учасники семінару висловили думку, 
що використання засобів ІКТ для пояс-

нення та демонстра-
ції хімічних явищ та 
процесів, особливос-
тей будови молекули 
речовини необхідні 
для проведення су-
часного уроку хімії. 
Підбиваючи підсумки, 
педагоги відзначи-
ли високу методичну 
цінність та своєчас-

ність тематики семінару, що дасть змогу 
вчителям розпочати підготовку до нового 
навчального року ще до відпусток.

Голомб О.М., підбиваючи підсумки 
роботи семінару, окреслив пріоритетні на-
прями, які висвітлюватимуться у методич-
них рекомендаціях щодо викладання хімії 
у 2015/2016 н.р., зокрема, необхідність 
посилення національно-патріотичного 
виховання при вивченні хімії.

Діяльнісний  підхід  у  викладанні  хімії
У червні на базі Закарпатського інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти відбувся обласний науково-методичний семінар 
керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів хімії та 
методистів РМК (ММК) «Особливості змістового та методичного 
забезпечення викладання хімії у 7 класах за новими програмами та 
підручниками»

Творча  активність  учнів
на  уроках  фізики  та  астрономії 

СЕМІНАРИ

9 червня на базі Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з 
угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпат-
ської області відбувся обласний науково-практичний семінар для методистів 
районних(міських) методкабінетів і керівників методичних об’єднань вчителів 
фізики та астрономії «Формування життєвої компетентності учнів шляхом 
використання практично-орієнтованих завдань на уроках фізики та астрономії»
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НАЙКРАЩА
ПОРА  ДЛЯ  ВІДПОЧИНКУ 

Літо... Таке очікуване дорос-
лими і дітьми, воно врива-
ється у наше життя вихором 

яскравих квітів та цікавих подій, 
солодким смаком свіжих фруктів і 
ягід, морозива та відпочинку. Але, 
щоб не зіпсувати смак літнього від-
починку, його слід ретельно проду-
мати. Поки батьки ще працюють, 
існує потреба в організованому 
дозвіллі дітей, в яких вже почали-
ся канікули. Цьогоріч на зміну при-
шкільних літніх закладів відпочинку 
прийшла двотижнева літня мовна 
школа вивчення іноземних мов на 
базі загальноосвітніх навчальних 
закладів Мукачівського району, яка 
додасть літу 2015 нового присмаку 
– присмаку іноземної мови.

Наше сьогодення не залишає 

сумніву у тому, що знання іно-
земних мов – це ключ до успіху в 
сучасному світі, де спілкування 
іноземними мовами набуває все 
більшого значення. Володіння 
кількома мовами уже не є даниною 
моді, а ознака кожної освіченої 
людини, адже саме вивчення іно-
земної мови розкриває перед нами 
нові можливості, робить багатшим 
наш духовний світ. 

У червні проведено нараду ди-
ректорів літніх мовних таборів з 

денним перебуванням та вчителів 
іноземних мов. Інструктивно-мето-
дичний супровід наради здійсню-

вала Диганич Г.І., за-
відувач РМК. У роботі 
наради взяли участь: 
Ревес М.Ю., голова 
районного методич-
ного об’єднання вчи-
телів іноземної мови, 
директори літніх мов-
них таборів з денним 
перебуванням, учителі 
іноземних мов загаль-
ноосвітніх навчальних 
закладів району. На 

нараді розглядалися 
питання організації 
роботи вчителів іно-
земних мов у літніх 
мовних таборах з ден-
ним перебуванням та 
методичні рекомен-
дації щодо організації 
навчально-виховного 
процесу у літніх мов-
них таборах. Надзви-
чайно цінними для 
учасників стали прак-

тичні поради щодо організації за-
нять в літньому мовному таборі від 
О.Б. Коцюбинського, учителя ан-
глійської мови Ракошинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, який поділився влас-
ним досвідом роботи. Методичні 
матеріали, які стануть у нагоді пе-
дагогам цього літа, розміщено на 
сайті відділу освіти Мукачівської 
райдержадміністрації.

Організація літніх таборів з іно-
земних мов має на меті створення 
сприятливих умов для школярів 
щодо практичного застосування 
знань з іноземних мов, отрима-
них упродовж навчального року. 

Участь у мовному таборі допомо-
же школярам розкрити свої талан-
ти та отримати досвід спілкування 
іноземною мовою. У таборах діти 
отримають можливість застосову-
вати набуті знання у різних формах 
діяльності: в ігрових та концертних 
програмах, спортивних змаган-
нях, театральних виставах. При 
цьому знання не оцінюватимуться 
як у школі, а діти сприйматимуть 
навчання як гру, що дозволить іс-
тотно розширити їхній кругозір і на-
бути мовленнєві та комунікативні 
навички.

Олеся Гузинець,
головний спеціаліст відділу освіти
Мукачівської райдержадміністрації

ВІДПОЧИВАЄМО НАВЧАЮЧИСЬ

Літні канікули стартували. Доки 
старшокласники складають іспити, 
учні молодшої школи вже відпо-

чивають у літніх таборах. Цьогоріч від-
почити й оздоровитися школярі Міжгір-
щини, як і в попередні роки, можуть при 
своїх рідних школах. 

У Міжгірсько-
му районі при 
навчальних за-
кладах почали 
роботу 27 та-
борів з денним 

перебуванням, з 
яких один, мов-
ний, – на базі Між-
гірської СЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

ім. А.Волошина. У них оздоровлюється 
2121 дитина, в тому числі 30 – у мовно-
му таборі. Таким чином 38 відсотків від 
загальної кількості учнів активно відпо-
чивають в пришкільних таборах відпо-
чинку з денним перебуванням.

З 4 червня 16 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
також проходять оздоровлення в табо-
рі «Сонечко» на базі санаторію «Верхо-
вина». Тут вони мають змогу смачно та 
калорійно харчуватися, проходити ліку-
вально-профілактичні процедури, брати 
участь у туристично-оздоровчих похо-
дах та екскурсіях, грати в різні інтелекту-
альні ігри, конкурси, естафети тощо.

Оздоровчі заклади провели для дітей 
екскурсії в музеї села Колочава, реабілі-
таційний центр бурого ведмедя природ-
ного національного парку «Синевир», 
водоспад «Шипіт», озеро «Віта». 

Бажаємо всім дітлахам відпочити 
по-справжньому, отримати максимум 
позитивних емоцій і з новими силами і 
натхненням приступити до навчання з 1 
вересня.

ЛІТО  З  ПРИСМАКОМ  ІНОЗЕМНОЇ  МОВИ

Кожен день у таборі був присвячений якійсь 
темі. Розпочався табір із дня знайомства. 
Учні знайомилися один з одним, придумо-

вували назви команд та девізи, малювали емб-
леми, виготовляли постери для представлення 
команд на відкритті табірної зміни, розучували 
пісню «Englishas a hobby». Саме цією піснею роз-
починався день життя табору.

  А потім був день спорту. Школярі перегляну-
ли фільм «Sports» і виконували цікаві завдання 
до фільму. Після його перегляду кожна команда 
складала власний сценарій фільму англійською 
мовою та знімала відеоролик про улюблений вид 
спорту. У день, присвячений здоровому способу 
життя, діти малювали тематичні плакати, грали у 
лексичні, граматичні та комунікативні ігри. Потім 
був день піци. Школярі проявили фантазію у виго-
товленні постерів з піцею, покроково описували, 
як приготувати цю смачну страву. Закінчився день 
ласуванням справжньої піци.

Наступним днем був день музики. Завданням 
школярів було прослухати англійську пісню, вста-
вити пропущені слова та заспівати її. Завершився 
день конкурсом на краще виконання англійської 
пісні. 

Одним із днів був «Quest Day», щось на зра-
зок гри «Форт Буаяр». Команди учнів бігали по 
різних класах, на швидкість і правильність вико-

нуючи різноманітні завдання: розкодувати фразу, 
зашифровану у ребусі; завершити оповідання; 
скласти похідні від зазначеного слова; утворити 
якомога більше слів із букв; скласти вірші з да-
них слів, що римуються. Щодня на подвір’ї школи 
проводилися мотиваційні хвилинки з рухливими 
іграми на свіжому повітрі.

  I ось останній день – прощання з табором. 
Звучить гімн України, пісня «Englishas a hobby», 
слова директора школи про важливість вивчен-
ня англійської мови і нагородження. Сертифікати 
про участь у таборі отримав кожен учень. Кожна 
команда отримала посвідчення у різних номіна-
ціях: найактивніша, найталановитіша, найрозум-
ніша, найкреативніша, найслухняніша. Найактив-
ніший учасник отримав відповідний сертифікат 
та подарунок. Визначено призові місця за краще 
виконання англійської пiснi, виготовлення по-
стерів. За результатами гри «Quest» визначено 
команди-переможці. А потім – перегляд фільму 

«Welcometo Sun Lingua» про життя табору за два 
тижні та солодкий стіл з печивом та цукерками.

Що ж, прощавай «Sun Lingua»! До нових зустрі-
чей наступного року.

Н. Баняс, 
учитель англійської мови

Хустської спеціалізованої СШ І-ІІІ ст. № 3

ВІДПОЧИНОК  У  МОВНОМУ  ТАБОРІ
«SUN  LINGUA»

Настало красне літечко, а з ним і довгоочікувані літні канікули – час відпочинку, розваг 
для шкільної дітвори. Літній мовний (англійський) табір «Sun Lingua» був організований 
на базі Хустської спеціалізованої школи І –ІІІ ст. № 3, бо школа в Хусті – базова з вивчення 
англійської мови. 107 школярів 5-8 класів з різних шкіл міста приходили в табір відпочи-
вати та поглибити знання з англійської мови. Учителі Хустської спеціалізованої школи 
№3 мають неабиякий досвід роботи з дітьми в позаурочний час, бо аналогічні табори 
щороку проводили волонтери Корпусу Миру, які працювали у школі та в Закарпатській 
області



 
6 № 9 (232)                         16 червня 2015 року

E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

Саме з цією метою у Хустській СШ І-ІІІ ст. №3 
щороку проводяться тижні іноземних мов. 
Цього року проведено декаду іноземних 

мов. Учениця 7-Б класу Савляк Дарина – нео-
дноразовий переможець міських та обласних і 
учасник національних конкурсів юних писанкарів – 
продемонструвала техніку виготовлення писанки, 
а її однокласниця Сарваді Ольга прокоментувала 
англійською мовою. До речі, це було дуже цікавим 
проектом для наших партнерів з Європи, учас-
ників міжнародної програми співпраці шкіл країн 
Євросоюзу «eTwinning». 

Того ж дня учитель англійської мови Ор- 
лик Н. М. проводила гру «Знайди Великоднє яйце» 
з учнями 3-А класу. Ця гра – дуже популярна в 
США та Великій Британії. Учасники гри, викорис-
товуючи вказівки, написані англійською мовою, 
шукали Великодні яйця, сховані на подвір’ї школи. 
Радощам малечі не було меж, коли вони знайшли 
3 шоколадні яйця. 

Наступного дня проведено свято «В гостях 
у казки». Учні 7-Б класу (вчитель Бучок Н.Ю.) 
продемонстрували вистави постійно діючого 
лялькового театру англійською мовою. Учні 4-А 
класу (вчитель Соя Н.І.) та 3-А (вчитель Орлик 
Н.М.) виступили на сцені з казками «Колобок», 
«Три ведмеді», «Рукавичка». Учитель Вічна М.Ю. 
разом з учнями 10-А та 10-Б підготували літера-
турне свято «Сторінками улюблених британських 
письменників», де учні розповіли про цікаві факти 

з біографії та творчості письменників Великої 
Британії, підготували цікаві презентації. 

Потім був день, присвячений французькій мові. 
Адже французька мова вивчається в школі з 5-го 
класу як друга іноземна мова. Учні 6-7 класів 
(учителі Ростока Ю.І., Борисо- 
ва В.В. та Гординська В.В.) під-
готували спектаклі «Червона 
Шапочка», «Рукавичка», «12 
місяців», «Плаття для місяця», 
декламували вірші французькою 
мовою. 

Учителі Фенинець В.І. та Ве-
личко Д.Ю. організували захист 
курсових робіт учнів 10-А та 10-Б 
класів. Щороку учні школи про-
водять дослідження та пишуть 
курсові роботи з найактуальніших 
питань: «Жінки, які змінили світ», 
«Найбагатші люди світу», «Еко-
логічні проблеми», «Британські 
монархи» та ін. Це, свого роду, 
крок до наукової діяльності май-

бутніх студентів. 
Чудове свято квітів провели учи-

телі англійської мови Баняс Н.Ю., 
Турчин С.Ю., Хамардюк О.М. та 
Титикало В.В. разом з учнями 4-Б 
та 4-В класів. Учні розповідали про 
польові та садові квіти, розказували 
вірші, ставили п’єси, закликали до-
глядати за квітами, які є прикрасою 
планети Земля і, таким чином, вря-
тувати нашу планету. 

Конкурс «Spellingbee» серед 
учнів 4-5-х класів організувала вчи-
тель англійської мови Грулик К.О. 
Учні називали по буквах англійські 
слова по пам’яті, починаючи з 3-х та 

закінчуючи 12-літерними словами. Переможцями 
стали учні Кухтіна Беата (5-В клас), Князева Олек-
сандра та Боїшко Вікторія (4-В клас). 

Учителі Турчин С.Ю. та Титикало В.В. провели 
вікторину на кращих знавців англійської мови се-
ред учнів 2-3-х класів. У рамках декади іноземних 
мов учителями Візанті А.І., Костак Д.М., Шкре- 
тюк Л.А., Павлик О.В. проведено конкурс на кра-
щого читця англійських поезій серед учнів 5-6-х та 
7-9-х класів. Переможцями конкурсу стали учні Січ 

Андріана (6-Б клас), Маруцан Оксана (6-В клас), 
Надірян Крістіна та Козар Анастасія (7-Б клас). 

Як відомо, цього року м. Хуст відзначає своє 
925-річчя. Учителі Величко Д.Ю. та Фенинець В.І. 
та учні 10-А, 10-Б класів організували презентацію 
проектів «Моє рідне місто», а вчителі Костак Д.М. 
та Хамардюк О.М. провели екскурсії англійською 
мовою «Стежками історії рідного міста» з учнями 
9-А та 9-Б класів. 

Наймолодші школярі виступали на святі 
«ABCparty», підготовленому вчителями Юх- 
но Г.Ю., Драгула В.С., Титикало В.В. та Шла- 
пак Д.І. Першокласники показували знання англій-
ського алфавіту, співали пісні, декламували вірші 
та римівки англійською мовою, драматизували 
діалоги. 

На завершення проведено круглий стіл «Роль 
позакласної роботи у вивченні іноземних мов», 
де вчителі обмінялися думками та враженнями 
про декаду іноземних мов, підбили підсумки, ви-
робили методичні рекомендації та накреслили 
плани на майбутнє. 

Наразі вчителі англійської мови готуються до 
проведення літнього мовного табору, який, за 
традицією, працюватиме на базі Хустської СШ 
І-ІІІ ст. №3. 

           Н. Баняс,
учитель англійської мови
Хустської СШ І-ІІІ ст. №3

Не щ о д а в -
но на базі 
Хустсько ї 

спеціалізованої 
школи І-ІІІ ст. №3 відбувся англомовний семінар 
«Practice Cactus» для учнівської молоді міста. 
Основна мета тренінгу – надання українській мо-
лоді (підліткам 15-19 років) можливості розвинути 

лідерські навички 
та вдосконалити 
англійську мову.

Подібні семіна-
ри-тренінги – початкова частина програми «КАК-
ТУС» – громадські ініціативи в українському стилі», 
яка спрямована на залучення школярів та студен-
тів до громадської активності та волонтерства, ви-

ховання майбутніх лідерів та ознайомлен-
ня з соціальними проблемами сьогодення 
(ВІЛ/СНІД, торгівля людьми, екологія 
тощо). 

Вся команда «CACTUS» – неймовірно 
чудові, розумні, талановиті й успішні люди, 
які змінюють Україну на краще. Семінар 
проводився виключно англійською мовою. 
Під час семінару були проведені ігри, ви-
рішення спеціальних завдань, які допомо-
жуть навчитися бути лідером і працювати 
в команді.

Кожен, хто відвідав семінар, жодного 
разу не пошкодував про це, адже час був 
проведений весело і з користю. Це справді 
було незабутньо.

Н. Букачевська,
учениця 9-А класу

Хустської СШ І-ІІІ ст. №3

ВІСТІ РАЙОНІВ

Протягом цілого року молоді вчителі 
Хустської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 
№3 мали можливість вдосконалити свої 
знання та вміння, відвідуючи уроки до-
свідчених учителів. Молоді спеціалісти 
вивчали різноманітні методи та форми 
проведення сучасного уроку іноземної 
мови, шляхи зосередження дитячої уваги 
та сприйняття інформації. 

Молоді вчителі мали закріпленого на-
ставника, який допомагав їм у становленні 
на учительській стезі.

І ось результат – проведення тижня 
молодого вчителя.  Відкриті уроки про-
водили вчителі Гординська В.В., Пав- 
лик О.В. та Соя Н.І.  Усі молоді педагоги на 
уроках застосовували мультимедійні засо-
би, інформаційні комунікаційні технології, 
інтерактивні методи навчання. 

Молоді спеціалісти мають добрі задатки 
стати хорошими педагогами. 

В. Гординська,
           учитель французької мови

Хустської СШ І-ІІІ ст. №3

Вдосконалення
педагогічної майстерності

Як відомо, позакласна робота з інозем-
них мов сприяє поглибленню знань учнів, 
розширенню кругозору, розвитку навичок 
чотирьох видів мовленнєвої діяльності 
(говоріння, аудіювання, читання та пись-
ма), підвищенню інтересу та мотивації 
до вивчення іноземних мов, формуванню 
комунікативних та соціокультурних ком-
петентностей учнів

ДЕКАДА
ІНОЗЕМНИХ  МОВ

РОЗВИВАЄМО ЛІДЕРСЬКІ НАВИЧКИ
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Розглядати цей процес по-
трібно ширше, в історичному 
контексті сучасної розбудови 

держави, і поділити на три хвилі.
Декомунізація розпочалася ще в 

часи розпаду СРСР, коли стихійно, 
часто під загрозою гонінь, а подеку-
ди і з благословення місцевих влад 
громади позбувалися комуно-радян-
ської символіки: надписів, скульптур, 
пам’ятників, вивісок, персоніфікації 
організацій тощо. Це стосувалося й 
освітніх закладів, які поступово по-
збавлялися ідеологічного 
нашарування у навчаль-
них програмах, виховних 
заходах тощо. Це період 
першої хвилі декомунізації знизу. 
Проте тоді, на зламі 80 – 90-х років 
ХХ ст. бажання громадян не стиму-
лювала тогочасна влада. Відтак цей 
рух загальмувався і носив з часом 
поодинокий прояв. 

Друга хвиля декомунізації в Укра-
їні нахлинула в часи Помаранчевої 
революції та перші роки президент-
ства Віктора Ющенка. Сценарій 
був практично той самий. Поштовх 
надало суспільство знизу. Правда 
дещо активізувалися правові за-
сади цього процесу, тобто влада, 
хоч і не комплексно, але юридично 
підтримала декомунізацію. Це стосу-
валося подальшого перейменування 
міст і сіл, вулиць, площ, скверів та 
іншого. Але із суспільною кризою ця 
хвиля знову не носила завершеного 
вигляду. Певні покращення від-
булися, хоч і не надовго, в освітніх 
програмах: викриття білих плям 
історії, критика комуністичного ре-
жиму, вшанування жертв політичних 
в’язнів та Голодомору. Однак про-
фільні міністерства важко реагували 

на необхідність змін.
І нарешті наші дні – третя хвиля. 

Це період 2013 – 2015 років. Поки що 
ми можемо говорити про активізацію 
масштабного «ленінопаду», як стар-
ту нової хвилі та ухвалення 9 квітня 
2015 року Верховною Радою України 

відповідного пакету законів про де-
комунізацію. Але це знову – хвиля, 
що котиться знизу вверх.

Українське суспільство ідентифі-
кує все комуністичне з минулим і 
антидемократичним. Відтак, говори-

ти про те, що українці (а бачимо вже 
декілька поколінь) прихильні, без 
підказки влади, до демократичного 
поступу й відкидання диктатури як 
такої. Бачимо також, що влада знов 
іде за народним відчуттям, але ніби 
другим кроком. 20 травня 2015 року 
пакет законів був опублікований і 
набув чинності. Цей крок можна роз-
цінювати як запізнілий для України 
загалом. Це потрібно було зробити 
роками раніше. Втрачено багато 
часу. Але з іншого боку – краще піз-
но, ніж ніколи. Тепер слід не втратити 
динаміки його реалізації.

До процесу декомунізації треба 
ставитися набагато серйозніше, ніж 
це сприймається частиною соціуму 

сьогодні. Це значний комплекс захо-
дів, у тому числі освітньо-виховного 
спрямування, який необхідно реалі-
зовувати надзвичайно ефективно.

Зокрема, фундаментом пере-
лому свідомості українця є освіта і 
виховання. При чому у такій сфері 

небезпечною є тимчасовість або 
половинчастість декомунізації. Нові 
покоління мають виховуватися на 
кращих національних ідеалах, а не 
на фейковому героїзмі чужородного 
тіла. Дошкільний навчальний заклад, 

загальноосвітній навчальний заклад, 
виші – це ті осередки, які повинні по-
ступово, крок за кроком, здійснювати 
декомунізацію. Усе інше з часом від-
паде природно. Але тільки при умові 
комплексного і безперервного підхо-
ду, який не залежатиме від політики. 

Відрадно, що прийнята цього року 
«Концепція національно-патріотич-
ного виховання» – акцентує увагу 
саме на національному сегменті 
виховного процесу. Не хотілося б, 
щоб ця хороша ідея так і залишилася 
на папері. 

Це стосується і навчальних про-
грам у школах та університетах. 
Здавалося б, декомунізація мала 
торкнутися і філософських та сус-

пільно-політичних інституцій в уні-
верситетах, але формат вивчення 
класичних ідеологічних принципів є 
поза політикою, і не є перешкодою 
для наукового пізнання. 

Ухвалений пакет законів про 
декомунізацію неоднозначно сприй-
мається не тільки суспільством, а й 
політичною верхівкою. Зокрема, ма-
ємо подання народних депутатів до 
Конституційного суду України з ви-
могою правового трактування такого 
рішення. Чимало відомих політиків 

узагалі не голосували за їх 
прийняття. Можливо варто 
внести уточнення в деякі 
дискусійні формулювання.

Є і публічна критика. Деякі експер-
ти, політики і науковці вважають, що 
ці закони політизуватимуть історію і 
порушать право на свободу слова. 
На даному етапі ця критика є без-
підставною, оскільки не враховує 
суспільну значимість дії законів. Я 
б поставив процес декомунізації на 
рівні національної безпеки України. 
Тому закони повинні виконуватися, 
а відповідні структури – нести за це 
відповідальність! 

Хотілося б наголосити на іншому. 
Необхідний злам свідомості. Ідео-
логія, яка нічого нового за останні 
двадцять років не додала Україні, а 
ще й тягне за собою негативний іс-
торичний шлейф – непотрібна. Тому 
варто віддалятися від популізму по-
літиків і заглядати в перспективу. А 
вона для України є очевидно іншою! 

Маріан Токар,
в.о. завідувача кафедри політології

і державного управління ДВНЗ
“Ужгородський національний

університет” 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНІ ІГРИ

У наші дні чимало говорять про декомунізацію в Україні та 
механізми її реалізації в освітньо-виховній сфері, кроки, які має 
зробити держава і суспільство, аби змінити бачення молодої 
української генерації

ПРОЦЕС ДЕКОМУНІЗАЦІЇ: ЗА ЧИ ПРОТИ?

У червні на території Колочавської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 урочистим козацьким 
колом розпочався ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військо-
во-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”). До 
юних козаків завітали почесні гості, які привітали 
учасників Гри та побажали досягнення перемог у 
змаганнях, здоров’я та мирного неба над головою. 
Серед почесних гостей були Подгорецький Воло-
димир Георгійович, заступник голови обласного 
штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) – отаман Закар-
патського обласного товариства ВГО „Українське 

реєстрове козацтво”, Савицький Ігор Олегович, 
полковник Українського реєстрового козацтва, 
Делеган Михайло Васильович, голова Правління 
Закарпатської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України, Худинець Василь 
Іванович, голова села Колочава. Дуже приємно, 
що до проведення Гри долучився давній друг та 
туристський побратим, учасник АТО, сержант 15 
окремого гірсько-піхотного батальйону Роман 
Дзямулич. 

За козацькою традицією всі добрі справи розпо-
чинаються молитвою. Протоієрей УПЦ Київського 

патріархату отець Віктор Аврамчук провів спільну 
з учасниками молитву та освятив учасників та 
табір Гри.

Учасників козацьких 
змагань привітав дитя-
чий творчий колектив 
„Імпульс” Колочавської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
(керівник Юліана Бар-
на) з танцювальною 
композицією „Флеш-
моб”.

Рої продемонстру-
вали свої вміння у 
творчо-мистецькому 
конкурсі „Ватра „Слава 
Героям”. Найкраще із 
завданням конкурсу 
справилися рої Ужгородського, Свалявського та 
Іршавського районів.

3 червня розпочалися змагання з програми 
Гри. У цей день джури змагалися на комплексній 
командній туристсько-спортивній смузі перешкод 
„КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ”. Кращими у подоланні всіх 
перешкод стали рої зі Свалявського, Міжгірського 
та Ужгородського районів. У другій половині дня 
проводилися змагання у конкурсній програмі. 

Конкурс „Відун” – інтелектуальні змагання з 
історії України, українського війська, сучас-
них збройних сил України, дав можливість 
учасникам продемонструвати свої інтелекту-
альні досягнення. Кращими знавцями історії 

України, українського війська, сучасних збройних 
сил України виявилися джури з Ужгородського ра-
йону. Проведено конкурс „Встановлення намету”, 
перемогу у якому здобули джури з Іршавського 
району. А увечері юнь „змагалася” на танцюваль-
ному полі.

4 червня всі учасники ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-па-
тріотичної гри „Сокіл” („Джура”), на запрошення 
члена Ради Українського козацтва Станіслава 
Аржевітіна, відвідали музеї села Колочава. У 

другій половині дня джури змага-
лися у віртуозності водіння вело-
сипеда на дистанції „СПРИТНИЙ 
ДЖУРА”. 

Рої змагалися у конкурсах 
„Розпалювання багаття”, „Рятів-
ник”, „Козацький побут”, „Топоз-
наки”. Юні джури продемонстру-
вали свою військову виправку та 
вміння.

Змагання козацьких джур

У село Колочава Міжгірського району 
для участі у змаганнях з козацького гар-
ту з’їхалися команди-рої нашого краю. 
Своїх кращих джур направили м. Ужгород, 
Виноградівський, Великоберезнянський, 
Мукачівський, Свалявський, Міжгірський, 
Хустський, Ужгородський, Тячівський, 
Іршавський райони

РОЗДУМИ ВГОЛОС
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МНС РЕКОМЕНДУЄ...

Лікарі стверджують, що засмага-
ти шкідливо, тому що під впли-
вом прямих сонячних променів 

настає раннє старіння шкіри, підви-
щується ризик ракових захворювань. 
Вихід один – сонцезахисні засоби, які 
допоможуть зберегти еластичність і 
пружність шкіри, утримати в її кліти-
нах вологу і максимально захистити 
від небезпечних інфра-
червоних і ультрафіоле-
тових променів. 

Щоб звести до міні-
муму шкоду від засмаги, 
треба діяти з усією обе-
режністю й озброїтися спеціальними 
косметичними засобами. Сонцеза-
хисні креми повинні містити спеці-
альні речовини, що блокують надхо-
дження в організм ультрафіолетового 
випромінювання. На таких кремах 
завжди позначений індекс захисту, 
причому на деяких навіть два. Один 
називається SPF (Sun Protective 
Factor). Він позначає рівень 
захисту від ультрафіолетових 
B-променів. Інший індекс, UVA, 
відповідно показує захист від 
A-променів. Чим більше показ-
ник, тим вище рівень захисту.

Як використовувати крем
Важливо не тільки купити 

правильний крем, але й гра-
мотно його використовувати. 
Наносити сонцезахисний за-
сіб треба за півгодини до 
сонячної ванни, тобто не на 
пляжі, а вдома або в готелі. 
Найжорстокішій сонячній атаці 
піддаються випуклі частини тіла. Від-
повідно необхідно особливо ретельно 
змащувати ніс, лоб, груди, коліна і 
плечі. Втирати крем рекомендується 
круговими рухами у напрямі до серця. 
Правило «чим більше, тим краще» у 
випадку з сонцезахисними засобами 
не діє. Захисний шар повинен бути 
рівномірним. Надто густо нанесений 
крем швидко нагріється і може при-
звести до опіку. Зазвичай крем за-
безпечує в середньому тригодинний 
захист. Якщо сонячні ванни супрово-
джуються купанням, то оновлювати 

захисний шар необхідно приблизно 
через кожні чотири заходи у воду.

Як правильно засмагати:
1. Час сонячного опромінення 

збільшуйте поступово, починаючи з 
мінімального – 5-10 хвилин.

2. Не слід знаходитися під пря-
мими променями сонця з 12 до 15 

годин – це час найбільш активного 
радіаційного випромінювання. Дуже 
підступне весняне сонечко: воно не 
здається нам спекотним, а між тим 
спектр його містить значно більше 
ультрафіолетових променів, ніж 
влітку.

3. Навіть якщо ви маєте смугляву 
шкіру, перші 2-3 дні користуйтеся 

кремом від засмаги, потім, коли не-
безпечний період мине, можете ко-
ристуватися й кремом для засмаги. 
До речі, не слід втирати велику кіль-
кість олії – під впливом сонця вона 
нагрівається і починає палити. Ніколи 
не вживайте для засмаги живильний 
крем, а тим більше крем, що містить 
гормони. Після засмаги крем і масло 
слід змити.

4. Збираючись на пляж, не варто 
гримувати обличчя і змащувати туш-
шю вії: під променями безжального 
сонця ваша «краса» швидше за все 

може потекти.
5. Не варто одягатися за прин-

ципом «чим коротше, тим краще». 
Тканини повинні бути світлими, не 
синтетичними, а натуральними. На 
голову надягайте капелюх з широки-
ми полями (з попліну або бязі).

6. Від морської води волосся слід 
ретельно промити – солона вода по-

гано діє на нього.
7. Після сонячної ван-

ни не поспішайте під хо-
лодний душ, спочатку 
потрібно трохи охолонути 
у затінку.

8. Спрагу не слід тамувати не 
тільки спиртними, але і холодними 
напоями. Втамувати спрагу можна 
водою з лимонним соком, іншими 
підкисленими засобами. Корисними 
є багаті мікроелементами мінеральні 
води. Морозиво знижує температуру 
тіла на 1-2 градуси тільки в порожнині 
рота, спрагу не знімає, лише веде 

до переохолодження ділянки 
носоглотки. Не варто на сонці 
переїдатися. 

Що робити
якщо шкіра згоріла?

Якщо крем не допоміг і ви 
все-таки отримали соняч-
ний опік, треба терміново 
прийняти анальгін, аспірин 
або ібупрофен. Почервоніння 
можна змастити кефіром або 
сметаною. Звести до мінімуму 
ймовірність опіку допоможуть 
креми, якими слід користува-
тися після тривалого перебу-

вання на сонці.
Щоб ваша шкіра не облізла і ви 

не отримали сонячний удар, треба 
пам’ятати, що найнебезпечніше за-
смагати з 11 до 12 години; перша в 
році сонячна ванна не повинна пере-
вищувати 15 хвилин; вилазячи з води, 
треба як слід обтертися. 

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
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На базі Осійського до-
шкільного навчаль-
ного закладу Іршав-

ського району відбулося 
свято здоров’я – дев’ята 
районна спартакіада серед працівни-
ків дошкільних закладів. У спартакіаді 
взяли участь 11 дошкільних закладів, 
які були представлені спортивними 
командами. Працівники змагалися з 
чотирьох видів спортивної програми: 
біг (30 м), стрибки у довжину, дарц та 
спортивна естафета.

Головними суддями змагань 
були голова районного комітету 
профспілки працівників освіти і 
науки України О.І. Попович та 
голова спортивно-масової ко-
місії президії РК – І.І. Пинзеник. 

Першим етапом за голо-
вні призи спартакіади стали 
змагання з легкої атлетики. У 
стрімкому бажанні перемогти 
кращими стали колективи:

– з бігу – Вільхівського, Іль-
ницького №2, Довжанських №1 
та №2;

– стрибків у довжину з місця  
– Доробратівського, Іршавсько-

го №2, Довжанського №1.
На зміну легкій атлетиці прийшов 

цікавий і захоплюючий вид спорту 
– дарц. Кращих результатів у цьому 
виді спорту добилися представники 
команд ДНЗ Осійського, Вільхівського 
та Великораковецького №4. 

Завершила спартакіаду спортивна 

естафета. У ній найкращих 
результатів досягли команди 
профкомів Довжанського 
№1, Доробратівського й 
Ільницького №1 ДНЗ.

Свято вдалося на славу завдяки 
умілій організації заходу.

Подібні заходи є надзвичайно 
корисними, оскільки сприяють впро-
вадженню фізичної культури в повсяк-
денне життя, її широкого використан-
ня в загартуванні, оздоровленні та 
пропаганді здорового способу життя. 

Суддівська колегія, підбивши 
підсумки змагань, оголосила 
переможцем спартакіади ко-
манду Доробратівського ДНЗ 
(завідувач Калій Г.Ю.), друге 
місце виборола команда До-
вжанського ДНЗ №1 (завідувач 
Романець О.В.), а третє місце 
дісталося команді Осійського 
ДНЗ (завідувач Жовнір Г.І.). 

Г. Фулитка,
головний спеціаліст

відділу освіти, 
член Іршавського РК

профспілки працівників освіти

СПАРТАКІАДА  ПРАЦІВНИКІВ
ДОШКІЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ

СВЯТО ЗДОРОВ’Я

ЯК  ПРАВИЛЬНО
ЗАСМАГАТИ?


